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Pressinbjudan: Uppmärksammad
hypnosforskare föreläser på Högskolan i
Skövde
Sakari Kallio är forskare vid Högskolan i Skövde. Den 21 mars håller han en
öppen föreläsning på Högskolan om hypnos och andra förändrade
medvetandetillstånd.
Hypnos har varit ett omdebatterat fenomen inom psykologi och neurologi i
över 100 år. Men vad är det som egentligen händer i hjärnan under ett
hypnotiskt tillstånd? Runt den här frågan kretsar Sakari Kallios föreläsning på
Högskolan i Skövdes populärvetenskapliga café den 21 mars.
Sakari Kallio är docent och ämnesföreträdare för kognitiv neurovetenskap vid
i Högskolan i Skövde. I höstas publicerade han nya forskningsrön om hypnos.
Hans resultat fick ett kraftfullt genomslag i både vetenskaplig press och
allmänna medier.
De populärvetenskapliga caféerna är ett led i Högskolan i Skövdes arbete
med att samverka med det omgivande samhället. I lärosätets folkbildande
roll ingår att föra ut framforskad kunskap till allmänheten. De
populärvetenskapliga caféerna är ett samarrangemang mellan Högskolan i
Skövde, Folkuniversitetet och Skaraborgs Senioruniversitet.
Vad är ett hypnotiskt tillstånd - föreläsning med Sakari Kallio.
Dag: onsdagen den 21 mars
Tid: 19:00, media kan träffa Sakari Kallio från cirka 18:15
Plats: Högskolan i Skövde, G-huset, sal G 110
Kontaktpersoner:

James Minard, Folkuniversitetet, tel. 0504-125 51
Eric Hellgren, Högskolan i Skövde, tel. 0500-44 80 71
Marianne Andersson, Skaraborgs senioruniversitet, tel. 0706– 36 58 46.

Högskolan i Skövde är en liten och modern högskola med högaktuella
utbildningar och samhällsnyttig forskning. Vi utgår från verkligheten i dagens
behov och morgondagens utmaningar. Våra studenter får förutsättningarna
för att lyckas med sina studier och mål genom att vi gärna tänker nytt, är
öppna för strategiska samarbeten med omvärlden och tar väl hand om våra
studenter.
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